Zápis
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Haniska
Dátum:
Prítomní:

04.06.2015
podľa prezenčnej listiny

Program:
1.
Otvorenie - schválenie navrhovaného programu
2.
Plnenie záverov uznesení
3.
Stanovisko k prognóze Územný generel dopravy mesta Prešov
4.
Oznámenie o začatí konania o oprave chyby v katastrálnom operáte SVP, š.p. Banská
Štiavnica
5.
Podnet rodiny Drotárovej o pripojenie na kanalizáciu
6.
Prijatie uznesenia na SPF, ohľadom rekonštrukcie priestoru pred OcÚ
7.
Výberové konanie na zhotoviteľa ÚPN obce Haniska
8.
Rôzne
9.
Záver
K bodu 1
Starosta obce Ladislav Šimkovič privítal prítomných poslancov OcZ, hlavného
kontrolóra.
Z celkového počtu 7 poslancov bolo prítomných 7.
Obecné zastupiteľstvo podľa prítomného počtu poslancov ( 7 ) je uznášania schopné.
Materiály na prerokovanie a pozvánka na OcZ boli poslancom doručené v časovom
predstihu.
Pôvodný program bol doplnený o bod 8 Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2015.
Pôvodné body programu 8 a 9 boli prečíslované na bod 9 a bod 10.
Starosta obce oboznámil prítomných s upraveným programom a následne dal
odsúhlasiť program obecného zastupiteľstva, ktorý bol schválený bez pripomienok.
Zapisovateľ zápisnice Tomková Mária, overovatelia zápisnice Jozef Tomko, Ivan
Plávka.
.
Záver: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program rokovania OcZ, za overovateľov
určuje: Jozefa Tomka a Ivana Plávku U 1/6/15.
K bodu 2
Starosta obce oboznámil prítomných s plnením uznesení a záverov. Skonštatoval, že
prijaté uznesenia závery sú splnené.
K bodu 3
Mesto Prešov zaslalo na Obec Haniska – ako dotknutú obec prognózu Územného
generelu dopravy mesta Prešov na vyjadrenie k predloženému materiálu. Poslanci uvedený
materiál obdržali v pošte , po krátkej rozprave bolo prijaté uznesenie.

Záver:
1. Obecné zastupiteľstvo nemá výhrady k zaslanému územnému generelu dopravy
mesta Prešov.
2. Obecné zastupiteľstvo v Haniske schvaľuje vstup obce do mestskej funkčnej časti
mesta Prešov a poveruje štatutárneho zástupcu p. Ladislava Šimkoviča
spolupracovať na príprave a realizácii stratégie udržateľného mestského rozvoja
(UMR) funkčnej oblasti mesta Prešov, ktorá je súčasťou RIUS PSK na roky 2015
– 2020. U2/6/2015.

K bodu 4
Starosta obce oboznámil poslancov, že 4.5.2015 sa zúčastnil jednania o začatí konania
o oprave chyby v Katastrálnom operáte SVP Banská Štiavnica ohľadom p. č. E KN 4-978/1,
4-978/2, 4-978/4, 4-978/5, 4-978/6, 4-978/7, 4-978/8, 4-978/9 zapísané na LV 1v prospech
obce Haniska.
Záver: U/3/6/15
a) Obecné zastupiteľstvo v Haniske nesúhlasí s opravou chyby na Katastrálnom
operáte SVP š.p. Banská Štiavnica na parcele č. E KN 4-978/1, 4-978/4, 4-978/5,
4-978/6, 4-978/7, 4-978/8, 4-978/9.
b) Obecné zastupiteľstve schvaľuje opravu chyby v Katastrálnom operáte na p.č. 4978-2. U 3/6/15
K bodu 5
Na základe písomných podnetov rodiny Drotárovej o pripojenie sa na
novovybudovanú kanalizačnú sieť starosta obce informoval prítomných poslancov o danej
situácii. Rodina Drotárová žiada pripojenie do hlavnej stoky na ulici Krompašskej k ich
rodinnému domu na náklady obce.
Záver: Obecné zastupiteľstvo v Haniske na základe žiadosti rodiny Drotárovej
o pripojenie na obecnú kanalizáciu súhlasí s pripojením na náklady žiadateľa. U 4/6/15
K bodu 6
Starosta obce oboznámil prítomných o osobnom jednaní na SPF ohľadom dlhodobého
prenájmu p.č. 32/3, 36/1 na LV 355.
Záver: Obecné zastupiteľstvo
a) schvaľuje dlhodobý prenájmom p.č. 32/3 a v prípade reštitučných nárokov si
obec nebude uplatňovať finančné nároky voči reštituentovi..
b) poveruje starostu obce jednaním s SPF k p.č. 36/1 na dlhodobý prenájom
U5/6/15
K bodu 7
Na základe požiadaviek občanov o zmenu UPN obce Haniska obec vypíše výberové
konanie na zhotoviteľa urbanistického návrhu zmien a doplnkov UPN obce Haniska
Záver: Obecné zastupiteľstvo obce Haniska súhlasí s vypísaním výberového konania na
spracovateľa zmien a doplnkov UPN obce Haniska U 6/6/15

K bodu 8
Hlavný kontrolór obce Haniska Ing. Marchevský predložil návrh plánu kontrolnej
činnosti na 2. polrok 2015.
Záver: Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2015. U7/6/15

K bodu 9
Šimkovič Ladislav
- informácia o likvidácii starých stĺpov elektrického osvetlenia, ktoré majú byť použité
na oplotenie ihriska. Vyzval prezidenta FK Furča p. Mgr. Hudáka k zorganizovaniu
prác tak, aby tieto práce boli ukončené do začiatku ligy t.j. 9.8.2015 za spolupráce p.
Fabiana Dušana a Makranského Antona.
- oboznámil OcZ o osobnom jednaní s p. Hečkom majiteľom p. č. 5 v k.ú. Haniska
o likvidácii divokej skládky úpravou terénu, nakoľko k stanovenému dátumu TS mesta
Prešov práce nezrealizovali. V tejto súvislosti navrhol spoluprácu p. Hečka s p.
Fabiánom o zrealizovaní daných prác
Kucanová
- poďakovala za spoluprácu pri zrealizovaní akcie pri príležitosti MDD. Skonštatovala,
že akcia bola úspešná.
- na základe predbežného záujmu navrhla zistiť podmienky založenia dobrovoľného
hasičského zboru
Lenhardt
Mgr. Luterančíková
- upozornila na kosenie cintorína v zadnej časti
Mgr. Hudák
- informoval sa o uložení obrubníkov okolo miestnej komunikácie na ul. Vrbovej
- upozornil na nefunkčné kanalizačné zvody
Tomko
Plávka
- úprava dopravného značenia v obci na ul. Lemešianska – označenie hlavná cesta,
retardér pri výjazde na štátnu cestu ( pri potravinách na Hliníku) a ulice Vrbovej
retarder z dôvodu neprimeranej rýchlosti
- upozornil, že v objekte firmy ODS na Vrbovej ulici boli pálené pneumatiky.
- starosta obce upozornil majiteľa na tento problém. Majiteľ firmy sľúbil, že táto
situácia sa nebude opakovať
- z dôvodu porušenia protipovodňového valu občania vyvážajú smetie a nadrozmerný
odpad za val, odporučil umiestniť tabuľku „Zákaz sypania smetia“

Ing. Fečo
- požiadal o vyčistenie kanalizačných vpusti na ul. Martinskej
- kladne hodnotil akciu MDD, navrhol z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov,
aby t.r. nebol usporiadaný Deň obce
- požiadal o stretnutie so zástupcami firmy DÚHA pri riešení zmien a doplnkov UPN
obce
- v súvislosti s uvažovaným dobrovoľným hasičským zborom navrhol osloviť Bc.
Kubíka o spoluprácu
- upozornil na legalizáciu stavieb u rodiny Makulových, ktorí budujú bez stavebného
povolenia.
Záver : Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce k vytvoreniu komisie
k legalizácií čiernych stavieb. U 8/6/15

Zapísala: Mária Tomková
Overovatelia zápisnice:

.....................................

Tomko Jozef

....................................

Plávka Ivan

...................................

Ladislav Šimkovič v. r.
starosta obce

